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الملخص

إّن للمحاصيــل البقوليــة دورًا أساســيًا فــي التغذيــة وفــي تطبيــق الــدورة الزراعيــة، هــدف البحــث إلــى تقييــم الكفــاءة 
اإلنتاجّيــة واالقتصادّيــة لزراعــة بعــض المحاصيــل البقولّيــة )الغذائّية-العلفّيــة( فــي منطقــة الّســلمية بمحافظــة 
حمــاه، للموســم الزراعــي )2011-2012(. ُنّفــذ البحــث علــى عّينــة عشــوائية مــن مزارعــي المحاصيــل البقوليــة 
بلغــت 110 مزارعــًا، باالعتمــاد علــى اســتمارة أعــّدت خصيصــًا لغــرض البحــث. بينــت النتائــج ارتفــاع تكلفــة 
البــذار حتــى %19.76 مــن إجمالــي التكاليــف الكليــة، ووصلــت تكلفــة الحصــاد حتــى 36 % مــن مجمــل 
التكاليــف الزراعيــة، نتيجــة الحصــاد اليــدوي، وعــدم قابليــة األصنــاف الموجــودة للحصــاد اآللــي. إّن العــدس 
والجلبانــة مربحــان لمزارعــي المنطقــة، حيــث بلغــت نســبة الربحيــة االقتصاديــة )7.67، 21.92(%، وبلــغ 
معــّدل دوران األصــول المتغيــرة )1.32 و 1.53( ل.س لــكلٍّ منهمــا علــى التوالــي، وهــو دليــل علــى كفــاءة 
اســتثمار المــوارد المتاحــة، وزيــادة اإلنتاجيــة. بينمــا لــم تتجــاوز نســبة الربحيــة لــكل مــن الحّمــص والكرســنة نحــو 
)4(%، ومعــدل دوران األصــول المتغيــرة نحــو )1.21،1.26( ل.س علــى التوالــي. تبّيــن النتائــج أّن جميــع 
المحاصيــل كانــت كفاءتهــا االقتصاديــة أكبــر مــن الواحــد الصحيــح، وبلغــت أعلــى كفــاءة اقتصاديــة لــدى محصــول 
الجلبانــة بمقــدار 1.22 وهــو دليــل علــى كفــاءة اســتغالل رأس المــال الثابــت والمتغيــر بصــورٍة جيــدة ومثاليــة، 
وجــدوى إنتــاج المحاصيــل البقوليــة فــي المنطقــة. خلــص البحــث إلــى التوســع فــي زراعــة الجلبانــة، بشــرط توفــر 
يجــاد األصنــاف المحســنة القابلــة للحصــاد اآللــي، وذات اإلنتاجّيــة العاليــة، لتحســين دخــل  أســواق التصريــف، واإ

المزارعيــن وزيــادة اإلنتاجّيــة.
الكلمات المفتاحية: التقييم االقتصادي، المحاصيل البقولية، التكاليف، الربحية.

المقدمة:

ُتعــّد ســورية منطقــة نشــوء الزراعــة مــن بيــن ثــالث مناطــق عالميــة، التــي أعطــت العالــم عــدة أنــواع نباتّيــة مهّمــة جــدًا وهــي: القمــح، 
والشعير، والعدس، والحّمص، والفول، وعدد كبير من األنواع  العلفية، كلها انطلقت من هذه المنطقة إلى العالم. وقد بّينت إيكاردا )2011( أّن 
البنــك الوراثــي يحتفــظ اآلن علــى )132( ألــف عينــة مــن األصنــاف واألنــواع مــن الشــعير والقمــح بنوعيــه القاســي والطــري،  والبقوليــات، 
وبعــض أنــواع البقوليــات العلفيــة، كمــا وجــد اليوســف، )2005( أّنــه علــى المــزارع إدخــال أحــد المحاصيــل البقوليــة فــي الــدورة الزراعيــة 
لتعويــض مــا تفقــده التربــة مــن اآلزوت بعــد زراعــة المحاصيــل األخــرى، حيــث ُتعتبــر الــّدورات الزراعيــة مــن العناصــر الهاّمــة فــي زيــادة 
اإلنتــاج، وتحســين خصوبــة التربــة، كمــا ُتعتبــر إحــدى ممّيــزات الزراعــة الحديثــة. وبّيــن )Abd Elmoneim and Nan, )2002 أّن 
إدخــال البقولّيــات العلفّيــة إلــى النظــام الزراعــي )محاصيل/ماشــية(، يســاعد علــى جعــل هــذه األنظمــة أكثــر ثباتــًا. فالبقولّيــات العلفّيــة 
تســتخدم لتعزيــز دخــل المــزارع، وذلــك ضمــن دورة زراعيــة مــع المحاصيــل األخــرى، خاصــًة فــي المناطــق التــي أصبحــت فيهــا زراعــة 
الشــعير المســتمر شــائعة، ممــا أّدى إلــى انخفــاض غّلــة الشــعير بشــكل كبيــر وملحــوظ. وفــي دراســة للمركــز العربــي لدراســات المناطــق 
الجافــة واألراضــي القاحلــة عــام 1996 تبّيــن أّن كّل وحــدة نقديــة اســتثمرت فــي التســميد اآلزوتــي عنــد المســتوى N30 أعطــت 6.9 
وحــدة نقديــة فــي دورة شــعير/بور، و11 وحــدة نقديــة فــي دورة شــعير/عدس، و14.5 وحــدة نقديــة فــي دورة شــعير/بيقية علفيــة. كمــا 
بّينــت إيــكاردا )2000( أّنــه يمكــن أن يســتخدم الجلبانــة مــن أجــل البــذار والتبــن فــي المناطــق الجافــة، فقــد تراوحــت الغلــة البيولوجيــة بيــن 

)3000-4000( كغ/هكتــار فــي حيــن تراوحــت الغّلــة الحبيــة بيــن )800-950( كغ/هكتــار.
كمــا أوضــح )Abdelmoneim et al., )2012 أّنــه يمكــن للمراعــي الطبيعيــة أن تســتفيد مــن هــذه المحاصيــل مــن خــالل توفــر 
ــة مــن الدريــس  ــة البيقّي األعــالف، كمــا يمكــن أن تســاعد فــي حــل مشــكلة الرعــي الجائــر. وجــد )Siddique et al ., )1999 أّن غّل
كانــت مابيــن 1340 كغ/هكتــار عندمــا كان الهطــل المطــري 215 مــم إلــى 3470 كغ/هكتــار عندمــا كان الهطــل المطــري 396 مــم. 
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بّيــن الباحــث )Lones, )2000 أّن معظــم الســالالت الواعــدة فــي البيقّيــة الشــائعة، أعطــت غلّــة بــذار تراوحــت مــا بيــن 1718 إلــى 
1405 كغ/هكتــار. كمــا بّينــت إيــكاردا )2011( أّن اســتنباط أصنــاف مــن البقوليــات العلفّيــة كبديــل اقتصــادي لنظــام التبويــر، وزراعتهــا 
فــي دورات زراعيــة مــع الشــعير فــي المناطــق األكثــر جفافــًا حظــي باهتمــاٍم كبيــر، وبمــا أنــه يمكــن اســتخدام أنــواع البقوليــات العلفّيــة 
للرعــي خــالل الشــتاء، أو تحصــد للحصــول علــى دريــس فــي الربيــع، أو تحصــد للحصــول علــى الحــب والتبــن عنــد النضــج، فإّنــه يمكــن 
إدخالهــا فــي مختلــف النظــم الزراعيــة الشــائعة فــي المناطــق الجافــة مــن منطقــة شــمال أفريقيــا وغربــي آســيا. وذكــر ســويدان، )1992( 
أّن نظــام الــدورة الزراعيــة شــعير/بيقية المتبــع فــي منطقــة االســتقرار الثانيــة فــي محافظــة الحســكة، أعطــى عائــدًا بزيــادة 33.3% مقارنــًة 
مــع دورة شــعير رعــي/ بــور. كمــا بّيــن الكركــي، )2011( أّن مســتوى الربحيــة للمحاصيــل العلفيــة )بيقيــة – جلبانــة – كرســّنه( 
كان )38.87؛ 7.46؛ 27.49%( علــى التوالــي، بينمــا بلــغ مســتوى الربحيــة لمحصــول الشــعير والقمــح )71.93 و4.53 %( علــى 
التوالــي، فــي محافظــة درعــا، ممــا يبّيــن ســبب توجــه المزارعيــن لزراعــة المحاصيــل النجيليــة. وفيمــا يتعلّــق بمعــّدل دوران األصــول المتغيــرة، 
فقــد بلــغ كمتوســط )1.71 ؛ 1.32؛ 1.58( لمحصــول البيقّيــة والجلبانــة والكرســنة علــى التوالــي، أي أّن اســتخدام ليــرة ســورية واحــدة فــي 
العملية اإلنتاجّية أّدى إلى ربح )0.71 ؛ 0.32؛ 0.58( ل.س لكلٍّ منها على التوالي. بالمقابل بلغ معّدل دوران رأس المال المتغير 
للشــعير والقمــح )2.08 ؛ 2.84( ل.س علــى التوالــي. أظهــرت دراســة ايــكاردا )2006( فــي منطقــة الّســلمية، أّن صافــي العائــدات 
مــن إدخــال أصنــاف محســنة للبيقيــة فــي النظــام المحصولــي وصــل إلــى 63.3 %، بالمقارنــة بالصنــف المحلــي فــي غــرب الّســلمية 
و11.3% فــي شــرق الّســلمية. حيــث وصلــت صافــي العائــدات إلــى 20.1 ألــف ل.س للدونــم، والتكاليــف إلــى 14.1 ألــف ل.س مــن 
زراعــة البقوليــات العلفيــة. وفــي دراســة قــام بهــا ناصــر، )1994( وجــد أّن نظــام )حبــوب وبقوليــات غذائّيــة وعلفّيــة، ومحاصيــل صيفيــة 
مــع بــور( المطبــق فــي منطقــة االســتقرار األولــى فــي محافظــة الحســكة، احتــل المرتبــة األولــى مــن حيــث الربــح، بســبب اإليــراد الناجــم 
عــن زراعــة المحاصيــل البقولّيــة الغذائّيــة والعلفّيــة، وأّدى تكامــل اإلنتــاج الحيوانــي والنباتــي فــي النظــام المذكــور إلــى زيــادة الدخــل الســنوي 
بحــدود 16%، إال أّن مشــكلة االعتمــاد علــى الحصــاد اليــدوي للبقوليــات، وارتفــاع تكاليــف إنتاجهــا، قــد حــّد مــن التوســع بزراعتهــا. كمــا 
أشــارت إيــكاردا )1995( أن زراعــة المحاصيــل العلفيــة توفــر خيــارًا لــدى الفالحيــن فــي الرعــي المباشــر فــي الشــتاء، ثــم حــش النمــوات 
المتجــددة فــي الربيــع إلنتــاج الدريــس، وهــذا األمــر يخفــف مــن تكاليــف الحصــاد، والنقــل، والتخزيــن، والّدريــس، والتســويق مــا بعــد الحصــاد، 

وكذلــك يقلــل مــن األخطــار التــي تلحــق بالفــالح نتيجــة انحبــاس األمطــار فــي نهايــة الموســم. 
وبّيــن )Maccoll , )1990(; Larbi et al ., )2002 أّن زراعــة البقوليــات العلفيــة تشــجع تربيــة الحيــوان، وأّن رعــي هــذه البقوليــات 
 White et al ., )1994( مــن قبــل الحيوانــات يزيــد مــن خصوبــة التربــة، بســبب إفــرازات الحيوانــات الصلبــة والســائلة أثنــاء الرعــي. ودرس
غّلــة البقوليــات ومحتواهــا مــن اآلزوت ضمــن تكامــل اإلنتــاج النباتــي والحيوانــي، ووجــد أّن الحمــوالت الرعويــة قــد أثــرت بشــكٍل ملحــوظ 
فــي إنتــاج المــادة الجافــة الكليــة، وكمّيــة التفــل المتبقيــة فــي نهايــة فصــل الرعــي، وكان اإلنتــاج الكلــي عنــد الحمولــة الرعويــة المنخفضــة  

4 رأس غنم/هكتــار أعلــى بـــنحو 50% مقارنــًة بالحمولــة الرعويــة العاليــة 10 رأس غنم/هكتــار.
ويوجــد فــي ســورية العديــد مــن المناطــق التــي تعانــي مــن الجفــاف وقلــة األمطــار، وشــح شــديد فــي الميــاه الجوفيــة، والســطحية. ويعتمــد 
معظــم ســكان هــذه المنطقــة علــى الزراعــات البعليــة، وتربيــة المواشــي، التــي تتميــز بعــدم اســتقرار مردودهــا لتأثرهــا بالظــروف البيئيــة 
والجويــة، ممــا أدى إلــى زيــادة معانــاة معظــم الــزّراع وفقرهــم، وانخفــاض مســتوى معيشــتهم، وهــذا بــدوره أّدى إلــى انحســار وتراجــع زراعــة 

بعــض المحاصيــل األساســية والهاّمــة مثــل: المحاصيــل البقوليــة )الغذائية-العلفيــة(.
ونظــرًا ألهمّيــة المحاصيــل البقولّيــة واعتمــاد مزارعــي منطقــة الّســلمية علــى الزراعــات البعليــة وتربيــة المواشــي بشــكل عــام، فــإّن للمحاصيــل 
البقوليــة دوٌر أساســي فــي تكامــل اإلنتــاج النباتــي والحيوانــي وتحســين خصوبــة التربــة، إال أّن تراجــع المســاحات المزروعــة فــي الســنوات 

الماضيــة، قــد أثّــر علــى إنتاجيــة األرض بشــكٍل واضــح وبالتالــي علــى دخــل المــزارع. 
مــن هنــا تأتــي أهّميــة إجــراء هــذه الّدراســة باعتبارهــا إحــدى الدراســات الميدانيــة، التــي تتنــاول التقييــم االقتصــادي لزراعــة البقوليــات فــي 
منطقــة الّســلمية، وبالتالــي تشــجيع المــزارع علــى االســتمرار فــي زراعتهــا، للحــد مــن انحســار وتراجــع زراعــة البقوليــات فــي منطقــة البحــث، 
مــن خــالل المقارنــة والتحليــل الدقيــق للتكاليــف، ومعرفــة األهمّيــة النســبية للتكاليــف لزيــادة اإلنتــاج، ورفــع اإلنتاجّيــة فــي وحــدة المســاحة، 

وزيــادة المســاحات المزروعــة بالبقوليــات.
يهــدف هــذا البحــث أساســًا إلــى إجــراء التقييــم االقتصــادي لزراعــة بعــض المحاصيــل البقولّيــة )الغذائّية-العلفّيــة( فــي منطقــة الّســلمية مــن 

خــالل األهــداف الفرعيــة التاليــة:
يرادات وعائدات المحاصيل البقولية الغذائية والعلفية في المنطقة المدروسة. •   تحليل اقتصادي وصفي لتكاليف واإ

•   دراسة وتحليل المؤشرات االقتصادية المتعلقة بالكفاءة االقتصادية.
•   تحديــد المحاصيــل التــي تحقــق أفضــل عائــد اقتصــادي، لوضــع المقترحــات التــي تســاعد صانعــي القــرارات فــي التخطيــط األمثــل 

للتوســع فــي هــذه الزراعــات.
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مواد البحث وطرائقه:

اعتمد البحث على نوعين من البيانات:
- بيانــات ثانويــة صــادرة عــن وزارة الزراعــة واإلصــالح الزراعــي الســورية، وبيانــات منظمــة األغذيــة والزراعــة، والدوريــات والكتــب 

المنشــورة، والمقــاالت واألبحــاث والدراســات ذات الصلــة.
- بيانــات أوليــة: مــن خــالل اســتمارة أعــدت خصّيصــًا لتحقيــق غــرض البحــث، وّجهــت هــذه االســتمارة لمزارعــي )العــدس والحّمــص 

والجلبــان والبيقّيــة والكرســنة( بالمنطقــة للموســم الزراعــي 2012/2011 فــي منطقــة الّســلمية، بمحافظــة حمــاه، ســورية. 
تــم اختيــار 10 % مــن إجمالــي عــدد المزارعيــن فــي منطقــة الّســلمية والبالــغ عددهــم حوالــي 1100 مزارعــًا، وبنــاًء عليــه تــم اختيــار عينــة 
مكونــة مــن 110 مزارعــًا، وتــم اختيــار هــؤالء المزارعيــن مــن كل منطقــة إداريــة علــى مســتوى القريــة، حيــث بلــغ عــدد القــرى التــي تقــوم 
بزراعــة البقوليــات 20 قريــة. تــم اختيــار 10 قــرى بالطريقــة العشــوائية، ووزعــت االســتمارات علــى هــذه القــرى العشــرة بحســب مســاهمة 

كل منطقــة فــي كميــة اإلنتــاج الكلــي للمنطقــة مــن المحاصيــل المدروســة.

األسلوب البحثي: 
اعتمــد البحــث علــى اســتخدام المنهــج التحليلــي للمؤشــرات االقتصاديــة موضــوع الدراســة، باســتخدام المؤشــرات االقتصاديــة لإليــرادات، 
 Excel,( المتاحــة مثــل البرامــج اإلحصائيــة  التحليــل اإلحصائيــة، وذلــك باســتخدام  البيانــات باعتمــاد أســاليب  والتكاليــف، وتحليــل 

 .)SPSS
دراســة تكاليــف العمليــات الزراعيــة، ومدخــالت اإلنتــاج، التــي تعتبــر مــن الركائــز األساســية فــي تقييــم المنتــج الزراعــي، نظــرًا للهــدف 
جــراء تحليــل  العــام للمــزارع فــي الحصــول علــى أعلــى عائــد وبأقــل التكاليــف، ويتطلــب تحديــد بنــود التكاليــف وتقديــر أهميــة كل مدخــل، واإ

تفصيلــي للتكاليــف واإليــرادات الزراعيــة.
ن دراســة هــذه  وبشــكل عــام تعــّرف التكاليــف: بأنهــا النفقــات التــي تترتــب علــى المنتــج الزراعــي ألجــل تحقيــق العمليــة اإلنتاجيــة، واإ
التكاليــف يعــد أمــرًا اقتصاديــًا هامــًا، لتحقيــق الكفــاءة االقتصاديــة لهــذه الزراعــة، بهــدف تخفيــض تكاليفهــا اإلنتاجيــة باالعتمــاد علــى ترشــيد 

اســتخدام المــوارد اإلنتاجيــة. مــن خــالل دراســة وقيــاس المؤشــرات االقتصاديــة الهامــة ومعرفــة أهميتهــا النســبية.
تعــّرف تكاليــف اإلنتــاج: بأنهــا إجمالــي النفقــات التــي يتحملهــا المــزارع، فــي ســبيل الحصــول علــى المــوارد التــي يســتخدمها المــزارع فــي 
عمليــة اإلنتــاج، وتتضمــن تكاليــف اإلنتــاج جميــع االلتزامــات الماليــة المنظــورة وغيــر المنظــورة الالزمــة للحصــول علــى المــوارد الالزمــة 

للعمليــة اإلنتاجيــة )خضــر، 1994(.
ووفقًا لتصنيف وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي في سورية، فإن إجمالي التكاليف لمحصول معين تتكون من العناصر التالية:

تكاليف العمليات الزراعية للمحاصيل البقولية: وتشــمل تكاليف الحراثة، والتســكيب، والبذار، والتســميد، والســقاية، والتعشــيب، ومكافحة 
الحشــرات واألعشــاب الضارة، وحصاد المحصول، والنقل.

تكاليــف قيمــة مســتلزمات اإلنتــاج الزراعــي: وتتضمــن قيمــة األســمدة العضويــة والكيماويــة، وقيمــة البــذور، وقيمــة العبــوات، وميــاه الــري، 
والوقود. 

تكاليــف أخــرى: تشــمل إيجــار األرض: حســبت علــى أســاس %15 مــن قيمــة تكاليــف اإلنتــاج، فائــدة رأس المــال: %7.5 مــن قيمــة 
مســتلزمات اإلنتــاج الزراعــي، النفقــات النثريــة المتنوعــة: %5 مــن مجمــوع تكاليــف العمليــات الزراعيــة، ومســتلزمات اإلنتــاج الزراعــي 

)وزارة الزراعــة واإلصــح الزراعــي، 2013(.
عنــد التطــرق إلــى محصــول مــن المحاصيــل الزراعيــة البقوليــة، ال بــد مــن التعــرف علــى تكاليــف ومنافــع كل منهــا، حيــث يعتبــر تحليــل 
التكاليــف اإلنتاجيــة ألي محصــول عامــاًل محــددًا القتصاديــة هــذا المحصــول باعتبارهــا دالــة للعوائــد واألربــاح، لذلــك تــم حســاب بعــض 
المؤشــرات االقتصاديــة للمحاصيــل المدروســة، لبيــان ربحيــة هــذه المحاصيــل، كحســاب اإلنتــاج اإلجمالــي، والــذي يعتبــر مقيــاس أولــي 

لدخــل المحصــول، وكذلــك تــم حســاب صافــي الدخــل المزرعــي وهــو المقيــاس األساســي لربــح المحصــول.
تم استخدام المؤشرات االقتصادية التالية في تحليل اإليرادات والتكاليف للمحاصيل البقولية:

اإلنتاج اإلجمالي )ل.س/دونم( = اإلنتاجية × السعر.- 
التكاليف اإلنتاجية اإلجمالية = التكاليف الثابتة + التكاليف المتغيرة.- 
الهامش اإلجمالي = جملة الناتج اإلجمالي – التكاليف المتغيرة.- 
صافي الدخل المزرعي )ل.س/دونم( = جملة الناتج اإلجمالي – التكاليف اإلجمالية )بدون الفائدة على رأس المال والعمل العائلي(. - 
تكلفة 1 كغ = إجمالي التكاليف للبقوليات/كمية اإلنتاج. - 
تكلفة 100 ل.س = التكاليف المتغيرة/الناتج اإلجمالي ×100.  - 
نسبة الربحية = هامش الربح/التكاليف المتغيرة ×100.- 
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نسبة الربحية االقتصادية = هامش الربح/التكاليف اإلجمالية × 100.- 
قيمة اإلنتاج اإلجمالي للمحصول البقولي: - 

تم حسابه بضرب كمية اإلنتاج من المحصول للمنتج االساسي والثانوي )كغ/دونم( بسعر المبيع )ل.س/كغ(.
الهامش اإلجمالي = الناتج اإلجمالي - التكاليف المتغيرة. - 
الكفاءة االقتصادية اإلجمالية )معيار الكفاءة االقتصادية( = قيمة اإلنتاج/قيمة عوامل اإلنتاج )الموارد(.- 

والكفــاءة االقتصاديــة تتمثــل فــي األســاس فــي تحقيــق أقصــى إنتــاج ممكــن بأقــل تكلفــة، أي االســتخدام األمثــل لعناصــر اإلنتــاج 
نتاجيــة العمــل، وخفــض تكاليــف الوحــدة المنتجــة، وكذلــك  المتوفــرة فــي المزرعــة، وبالتالــي تحقيــق الزيــادة المســتمرة فــي اإلنتــاج واإ

تخفيــض عــبء العمــل علــى عنصــر العمــل الحــي.
معدل دوران رأس المال المتغير: يبين هذا المعيار مدى كفاءة استخدام رأس المال في المزرعة. ويحسب كمايلي:- 

   معدل دوران رأس المال المتغير= الناتج اإلجمالي/رأس المال المستثمر ×100.
   ويعّبــر هــذا المقيــاس عــن اإلنتاجيــة الكليــة لعوامــل اإلنتــاج، فكلمــا زادت قيمــة الرقــم الناتــج كلمــا دّل ذلــك علــى ارتفــاع كفــاءة اســتخدام 

رأس المــال المتغيــر. وهــو قيمــة رأس المــال المتغيــر لــكل وحــدة نقديــة مــن اإلنتــاج المتحقــق )العطــوان، 2011(.
الزمن الالزم لدوران األصول المتغيرة )يوم(= 365/معدل دوران األصول المتغيرة.- 

النتائج والمناقشة:

أوال«: التكاليف الزراعية للمحاصيل البقولية في منطقة سلمية:

1- تحليل التكاليف لمحصول العدس: 
بنــاًء علــى نتائــج االســتبيان فــي منطقــة الّســلمية والــذي شــمل مزارعــي البقوليــات، تــّم دراســة كافــة التكاليــف اإلنتاجّيــة للمحاصيــل 
ــة فــي المنطقــة، مــن خــالل حســاب  ــة والعلفّي ــة الغذائّي ــة األكثــر انتشــارًا والتــي تشــّكل حوالــي 95 % مــن المحاصيــل البقولّي البقولّي

تكاليــف العمليــات الزراعيــة، وتكاليــف المســتلزمات الزراعيــة.
يبّيــن الجــدول )1( إجمالــي التكاليــف الكلّيــة إلنتــاج محصــول العــدس، والتــي بلغــت 9,561.95 ل.س/دونــم، وشــّكلت قيمــة 
العمليــات الزراعيــة 48.59% مــن إجمالــي التكاليــف الكليــة، منهــا 30.75% تكلفــة حصــاد وبلغــت قيمتهــا 2.939.90 ل.س/دونــم، 
وهــي التكلفــة األعلــى قيمــة بيــن باقــي عناصــر تكاليــف العمليــات الزراعيــة، وذلــك كــون الحصــاد يتــم بشــكل يــدوي وال يوجــد مكننــة 
لحصــاد العــدس. والتأخــر فــي عمليــات الحصــاد أو جمــع المحصــول يــؤدي إلــى انفــراط الحــب، وبالتالــي ضيــاع قســم كبيــر مــن 
اإلنتــاج، حيــث يتــّم جمــع المحصــول فــي أكــوام صغيــرة أثنــاء الحصــاد، ثــم بعــد ذلــك يتــّم تجميعهــا كليــًا فــي مــكان واحــد للقيــام بعمليــة 
الّدريــس. أّمــا بالنســبة لتكاليــف مســتلزمات اإلنتــاج الزراعــي فقــد بلغــت 2823.41 ل.س/دونــم، وشــّكلت مــا نســبته 29.53% مــن 
إجمالــي التكاليــف الكليــة، منهــا 1496.95 ل.س/دونــم قيمــة بــذار وهــي تشــكل مــا نســبته 15.66% مــن إجمالــي التكاليــف الكلّيــة، 

وقــد ارتفعــت فــي العــام الماضــي بمقــدار ضعفيــن نتيجــة ارتفــاع التكاليــف بشــكٍل عــام، وصعوبــة تأميــن البــذار الجيــد.
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الجدول 1. وسطي تكلفة محصول العدس في منطقة الّسلمية من محافظة حماه للموسم الزراعي 2012/2011

 األهمية النسبية %التكلفة ليرة سورية/دونمالبيان

656.256.86حراثات

9.760.10تسكيب

273.662.86نثر بذار

46.950.49تسميد

506.105.29عزق و تعشيب

85.240.89مكافحة

2.939.9030.75دراس وتذرية

128.411.34نقل

4.646.2748.59مجموع العمليات الزراعية 

1.496.9515.66قيمة بذار

197.562.07سماد عضوي

653.906.84سماد كيماوي

68.290.71مياه ري

276.342.89مواد مكافحة

130.371.36عبوات

2.823.4129.53مجموع المستلزمات الزراعية

336.143.52نفقات نثرية 5% 

7.805.8381.63إجمالي التكاليف المتغيرة

1.544.3716.15إيجار األرض %15 من الناتج

211.762.21فائدة رأس المال %7.5 من تكلفة العمليات

0.000.00مجموع االهتالكات

1.756.1318.37إجمالي التكاليف الثابتة

9.561.95100.00إجمالي التكاليف الكلية

 -87.80المردود

- 85.91السعر ل س / كغ

- 128.54المنتج الثانوي

- 21.41سعر المنتج الثانوي

-10.295.80قيمة الناتج اإلجمالي

- 945.61صافي الدخل المزرعي

- 108.90تكلفة 1 كغ

المصدر: جمعت وحسبت من واقع االستقصاء الميداني
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2- تحليل تكاليف محصول الحّمص: 
يبّيــن الجــدول )2( إجمالــي التكاليــف الكلّيــة لمحصــول الحّمــص فــي منطقــة الدراســة للموســم الزراعــي 2012/2011 والتــي بلغــت 
)8.946.17( ل.س/دونــم، حيــث شــّكلت قيمــة العمليــات الزراعيــة 49.44% مــن إجمالــي التكاليــف الكليــة، منهــا %30.90 
دراس وتذريــة حيــث بلغــت قيمتهمــا 2,764.45 ل.س/دونــم، وبلغــت تكاليــف الحراثــات 639.29 ل.س/دونــم التــي شــّكلت مــا 

نســبته 7.15% مــن إجمالــي التكاليــف الكليــة.
أمــا بالنســبة لتكاليــف مســتلزمات اإلنتــاج الزراعــي فقــد بلغــت 2.657.68 ل.س/دونــم، وشــكلت مــا نســبته 29.71% مــن إجمالــي 
التكاليــف الكليــة، منهــا 1333.75 ل.س/دونــم قيمــة بــذار وهــي تشــّكل مــا نســبته 14.91% مــن إجمالــي التكاليــف الكليــة.  أمــا 
التكاليــف الثابتــة فشــكلت نســبة 17.29 %، متضمنــة إيجــار األرض الــذي شــكل مــا نســبته 15.59% مــن إجمالــي التكاليــف 

الكليــة، وفائــدة رأس المــال التــي بلغــت 2.23% مــن إجمالــي التكاليــف. 
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الجدول 2. وسطي تكلفة محصول الحّمص في منطقة الّسلمية من محافظة حماه للموسم الزراعي 2012/2011
 األهمية النسبية %التكلفة ليرة سورية/دونمالبيان

639.297.15حراثات
14.290.16تسكيب

140.361.57نثر بذار
41.960.47تسميد

597.326.68عزق و تعشيب
91.961.03مكافحة

2.764.4530.90دراس و تذرية
133.751.50نقل

4.423.3849.44مجموع العمليات الزراعية 
1.333.7514.91قيمة بذار

178.572.00سماد عضوي
715.718.00سماد كيماوي

37.500.42مياه ري
273.573.06مواد مكافحة

118.571.33عبوات
2.657.6829.71مجموع المستلزمات الزراعية

318.653.56نفقات نثرية
7.399.7082.71إجمالي التكاليف المتغيرة 

1.347.1415.06إيجار األرض 
199.332.23فائدة رأس المال

0.000.00مجموع االهتالكات
1.546.4617.29إجمالي التكاليف الثابتة
8.946.17100.00إجمالي التكاليف الكلية

 80.54المردود
 86.92السعر ل س/كغ

 107.88المنتج الثانوي
 18.36سعر المنتج الثانوي
 8.980.93قيمة الناتج اإلجمالي

 234.09صافي الدخل المزرعي
 111.08تكلفة 1 كغ

المصدر: جمعت وحسبت من واقع االستقصاء الميداني

بلــغ مــردود الدونــم بالمتوســط 80.54 كغ/دونــم، وعليــه نجــد أّن قيمــة الناتــج اإلجمالــي 8980.93 ل.س/دونــم، )وهــو مجمــوع قيمــة 
الناتــج الرئيســي مــع الناتــج الثانــوي(، وبالتالــي صافــي الدخــل المزرعــي بلــغ 340.83 ل.س/دونــم، وهــو مبلــغ قليــل جــدًا ويمكــن اعتبــار 
أّن زراعــة الحّمــص تعيــد تكلفتهــا فقــط، وبالتالــي ليســت مربحــة، والبــد مــن البحــث عــن خيــارات أخــرى أو إدخــال مدخــالت أفضــل بأقــل 

تكلفــة، مثــل البــذار المحّســن أو الّتســميد المتــوازن ...إلــخ.
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3- تحليل تكاليف محصول الجلبانة: 
يبّيــن الجــدول )3( إجمالــي التكاليــف الكليــة إلنتــاج محصــول الجلبانــة والتــي بلغــت 6.565.91  ل.س/دونــم، وشــكلت قيمــة العمليــات 
الزراعيــة 49.12% مــن إجمالــي التكاليــف الكليــة، منهــا 36.291% تكلفــة حصــاد، بلغــت قيمتهــا 2.382.50 ل.س/دونــم، وهــي 
التكلفــة األعلــى قيمــة بيــن باقــي عناصــر تكاليــف العمليــات الزراعيــة. أمــا بالنســبة لتكاليــف مســتلزمات اإلنتــاج الزراعــي فقــد بلغــت 
1.780.97 ل.س/دونم، وشكلت ما نسبته 27.12% من إجمالي التكاليف الكلية، منها 1.231.25 ل.س/دونم قيمة بذار والتي 
تشكل ما نسبته 18.75% من إجمالي التكاليف الكلية. كذلك يبين الجدول قيمة الناتج اإلجمالي الذي وصل إلى حوالي 8000 ليرة 

ســورية، وهــو جّيــٌد مقارنــًة بالمحاصيــل األخــرى، وأعطــى صافــي دخــل مــن الجلبانــة بلــغ 1573.04 ليــرة ســورية.

الجدول 3. وسطي تكلفة محصول الجلبان في منطقة الّسلمية من محافظة حماه للموسم الزراعي 2012/2011
 األهمية النسبية %التكلفة ليرة سورية/دونمالبيان

388.755.92حراثات

0.000.00تسكيب

136.112.07نثر بذار

11.810.18تسميد

138.892.12عزق و تعشيب

52.080.79مكافحة

2.382.5036.29دراس و تذرية

115.141.75نقل

3,225.2849.12مجموع العمليات الزراعية 

1.231.2518.75قيمة بذار

16.670.25سماد عضوي

250.003.81سماد كيماوي

38.890.59مياه ري

134.582.05مواد مكافحة

109.581.67عبوات

1.780.9727.12مجموع المستلزمات الزراعية

225.283.43نفقات نثرية

5,231.5379.68إجمالي التكاليف المتغيرة
1.200.8118.29إيجار األرض 

133.572.03فائدة رأس المال
0.000.00مجموع االهتالكات

1,334.3820.32إجمالي التكاليف الثابتة

6.565.91100.00إجمالي التكاليف الكلية
 54.44المردود

 87.00السعر ل س / كغ
 112.71المنتج الثانوي

 29.00سعر المنتج الثانوي
 8.005.38قيمة الناتج اإلجمالي

 1.573.04صافي الدخل المزرعي

 120.60تكلفة 1 كغ
المصدر: جمعت وحسبت من واقع االستقصاء الميداني
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تحليل تكاليف محصول البيقّية:
بلــغ إجمالــي التكاليــف الكليــة إلنتــاج محصــول البيقّيــة 5653.63 ل.س/دونــم، وشــكلت قيمــة العمليــات الزراعيــة 49.38% مــن إجمالــي 
التكاليــف الكليــة، منهــا 24.76% تكلفــة حصــاد. أمــا تكاليــف مســتلزمات اإلنتــاج الزراعــي شــكلت مــا نســبته 28.89% مــن إجمالــي 
التكاليــف الكليــة. كمــا بلــغ صافــي الدخــل المزرعــي حولــي 500 ل.س، وهــو منخفــض نتيجــًة لعــدم وجــود األصنــاف الجيــدة، وبالتالــي 

ضعــف المــردود الناتــج مــن محصــول البيقّيــة.

الجدول 4. وسطي تكلفة محصول البيقيّة في منطقة الّسلمية من محافظة حماه للموسم الزراعي 2012/2011
 األهمية النسبية %التكلفة ليرة سورية/دونمالبيان

516.679.14حراثات
133.332.36تسكيب

141.672.51نثر بذار
0.000.00تسميد

100.001.77عزق و تعشيب
366.676.49مكافحة

1.400.0024.76دراس و تذرية
133.332.36نقل

2.791.6749.38مجموع العمليات الزراعية 
700.0012.38قيمة بذار

333.335.90سماد عضوي
266.674.72سماد كيماوي

0.000.00مياه ري
233.334.13مواد مكافحة

100.001.77عبوات
1.633.3328.89مجموع المستلزمات الزراعية

199.133.52نفقات نثرية
4.624.1381.97إجمالي التكاليف المتغيرة

907.0016.04إيجار األرض 
122.502.17فائدة رأس المال

0.000.00مجموع االهتالكات
1.029.5018.21إجمالي التكاليف الثابتة
5.653.63100.00إجمالي التكاليف الكلية

 38.33المردود
 73.33السعر ل س / كغ

 93.33المنتج الثانوي
 34.67سعر المنتج الثانوي
 6.046.67قيمة الناتج اإلجمالي

 515.54صافي الدخل المزرعي
 147.49تكلفة 1 كغ

المصدر: جمعت وحسبت من واقع االستقصاء الميداني
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تحليل تكاليف محصول الكرسّنة: 
يــزرع بمســاحاٍت محــدودٍة نظــرًا لمنافســة المحاصيــل األخــرى البقوليــة، حيــث بلــغ إجمالــي التكاليــف الكليــة إلنتــاج محصــول الكرســنة 
7262.25 ل.س/دونم، وشــكلت قيمة العمليات الزراعية 45.12% من إجمالي التكاليف الكلية، منها 26.73% تكلفة حصاد، أما 
تكاليــف مســتلزمات اإلنتــاج الزراعــي فقــد شــكلت مــا نســبته 33.36% مــن إجمالــي التكاليــف الكليــة، كمــا هــو موّضــح فــي الجــدول )5(.

الجدول 5. وسطي تكلفة محصول الكرسنّة في منطقة الّسلمية من محافظة حماه للموسم الزراعي 2012/2011

 األهمية النسبية %التكلفة ليرة سورية/دونمالبيان
662.509.12حراثات
0.000.00تسكيب

132.711.83نثر بذار
43.750.60تسميد

243.483.35عزق وتعشيب
115.631.59مكافحة

1.941.0326.73دراس وتذرية
137.291.89نقل

3,276.3845.12مجموع العمليات الزراعية 
1.434.7819.76قيمة بذار

4.170.06سماد عضوي
691.259.52سماد كيماوي

8.330.11مياه ري
136.741.88مواد مكافحة

147.082.03عبوات
2.422.3533.36مجموع المستلزمات الزراعية

256.443.53نفقات نثرية
5.955.1882.00إجمالي التكاليف المتغيرة

1.125.3815.50إيجار األرض 
181.682.50فائدة رأس المال

0.000.00مجموع االهتالكات
1.307.0618.00إجمالي التكاليف الثابتة
7.262.24100.00إجمالي التكاليف الكلية

 69.58المردود
 80.71السعر ل س / كغ

 88.48المنتج الثانوي
 21.32سعر المنتج الثانوي
 7.502.56قيمة الناتج اإلجمالي

 422.00صافي الدخل المزرعي
 104.37تكلفة 1 كغ

المصدر: جمعت وحسبت من واقع االستقصاء الميداني

يبّيــن الجــدول بــأّن صافــي الدخــل المزرعــي منخفــٌض رغــم أهمّيــة المحصــول، وُيعــزى االنخفــاض إلــى األصنــاف المتوفــرة فــي المنطقــة 
وتأثرهــا بالجفــاف بشــكٍل واضــح مقارنــًة بالعــدس والجلبــان.
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نتاج المحاصيل البقولية في منطقة الّسلمية: ثانيًا: تحديد بعض المؤشرات االقتصادية واإلنتاجية لزراعة واإ

تــّم دراســة أهــّم المؤشــرات االقتصاديــة لقيــاس الربحيــة، ومــن أهمهــا الهامــش اإلجمالــي، وصافــي الدخــل المزرعــي، ومســتوى الربحيــة، 
والمعــدل العــام للربحيــة، وتــّم حســاب مؤشــرات الكفــاءة االقتصاديــة ومعــدل دوران رأس المــال المتغيــر للمحاصيــل المزروعــة، كمــا هــو 

موّضــح فــي الجــدول )6(.

الجدول 6. بعض المؤشرات اإلنتاجية واالقتصادية لزراعة وإنتاج المحاصيل البقولية في منطقة الّسلمية من محافظة حماه للموسم الزراعي 
2012/2011

الكرسنةالبيقيّةالجلبانةالحّمصالعدسالبيان

2489.981581.222773.851422.541547.39الهامش اإلجمالي

945.61234.091573.04515.54422.00صافي الدخل المزرعي 

87.8080.5454.4438.3369.58المردود

108.90111.08120.60147.49104.37تكلفة 1 كغ عدس 

75.8282.3965.3576.4779.38تكلفة 100 )ل.س(

9.400.4727.528.504.04نسبة الربحية %

7.670.3921.926.953.31نسبة الربحية االقتصادية %

1.081.001.221.071.03الكفاءة االقتصادية

1.321.211.531.311.26معدل دوران رأس المال المتغير

276.73300.74238.53279.13289.72الزمن الالزم لدوران رأس المال المتغير )يوم(
المصدر: جمعت وحسبت من واقع االستقصاء الميداني

يظهــر الجــدول أّن الهامــش اإلجمالــي لمحصــول العــدس، والجلبانــة فــي عينــة الدراســة قــد بلــغ بالمتوســط )2489.98( و)2773.85( ل.س/دونــم 
علــى التوالــي، ويــدّل ذلــك إلــى أّن المحصوليــن مربحيــن، ومصــدري دخــل جيــد لمزارعــي المنطقــة. وبلــغ متوســط مــردود الدونــم للعــدس 
)87.8( كغ/دونــم، فــي حيــن لــم يتجــاوز 54.5 كــغ للجلبــان، لكــن ســعر المبيــع كان جيــدًا للمحصوليــن نتيجــة الطلــب علــى المحصــول. 
وقــد بلغــت نســبة الربحيــة االقتصاديــة فــي العينــة المبحوثــة )7.67( و)21.92( % للعــدس والجلبانــة علــى التوالــي، وهــي تعكــس مــدى 
ربحية هذا النشــاط، بينما لم يتجاوز نســبة الربحية االقتصادية 3.31 % لدى الحّمص والكرســنة. وبلغ معّدل دوران األصول المتغيرة 
)1.21( )1.26( علــى التوالــي. بينمــا بلــغ لــكلٍّ مــن العــدس والجلبانــة )1.32 و 1.53( ل.س لــكلٍّ منهمــا علــى التوالــي، وهــو دليــل 
علــى كفــاءة اســتثمار المــوارد المتاحــة وزيــادة اإلنتاجيــة. تبيــن كذلــك أن جميــع المحاصيــل كانــت كفاءتهــا االقتصاديــة أكبــر مــن الواحــد 
الصحيــح، دليــل علــى الجــدوى مــن إنتــاج المحاصيــل البقوليــة، وهــو مؤشــر كفــاءة المزارعيــن فــي اســتعمال رأس المــال الثابــت والمتغيــر، 
وبلغــت أعلــى كفــاءة اقتصاديــة لــدى محصــول الجلبانــة بمقــدار 1.22 أي أن كل ليــرة ســورية ينفقهــا المــزارع علــى المحصــول يحقــق 
عائــدًا صافيــًا يبلــغ 22 ليــرة ســورية، وهــو دليــل الكفــاءة الفنيــة واالقتصاديــة للمحصــول، ويظهــر الشــكل )1( الفــروق بيــن المحاصيــل 

البقوليــة المختلفــة.
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الشكل 1. تفوق بعض المؤشرات االقتصادية للعدس والجلبان على البيقيّة والكرسنة والحّمص

االستنتاجات:

•   تراوحــت تكلفــة الحصــاد مــن25-36 % مــن مجمــل التكاليــف الزراعيــة نتيجــة الحصــاد اليــدوي وعــدم وجــود الحصــاد اآللــي لتلــك 
المحاصيــل.

•  تفــّوق محصــول العــدس) غذائــي( ومحصــول الجلبــان )علفــي( علــى محصــول الحّمــص )غذائــي( والكرســنة والبيقّيــة )علفــي( بمؤشــرات 
التقييــم االقتصــادي مــن حيــث الهامــش اإلجمالــي ومســتوى الربحيــة ومعــّدل دوران رأس المــال المتغيــر ..الــخ، ويــدّل ذلــك إلــى أّن 

محصــول العــدس محصــول مربــح ومصــدر دخــل جيــد لمزارعــي المنطقــة.
•  ُيعــزى التفــّوق لمحصــول العــدس والجلبــان إلــى اإلنتاجيــة العالّيــة مقارنــًة ببقيــة المحاصيــل نتيجــة وجــود األصنــاف المحســنة والمتحملــة 

للجفــاف والمتأقلمــة بخــالف المحاصيــل األخــرى رغــم التقــارب باألســعار فــي الســوق.

التوصيات:

التوســع فــي زراعــة الجلبــان واالهتمــام بالمحاصيــل البقوليــة، ونشــر األصنــاف المحســنة المتأقلمــة مــع ظــروف المنطقــة، وذات اإلنتاجّيــة 
العاليــة، الســيما للبيقيــة والكرســنة والحّمــص، ودراســة قابليــة الحصــاد اآللــي للبقوليــات بشــكٍل عــام، باإلضافــة إلــى أهمّيــة النــدوات 
واأليــام الحقليــة التــي تبيــن أهميــة إدخالهــا فــي الــدورة الزراعيــة، ممــا يســاهم فــي تحســين دخــل المــزارع، وبالتالــي تحقيــق التنميــة الزراعيــة 

المســتدامة.
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Abstract

Legumes crops have a vital role in nutrition and in crop rotation. This study was 
conducted to assess the productivity and economic efficiency of some legumes 
crops )feed-fodder( in Salamieh district, Hama governorate, during 2011/2012 
season. A random sample of 110 farmers were selected according to an application 
prepared for the purpose of the research. The results showed a high cost of the 
seed up to 19.76% of the total costs, while the cost of harvesting achieved up to 
36% of the total costs, due to manual harvesting. The lentils and grass pea were 
profitable for the farmers at Salamieh district, where the average of overall rate of 
profit was )7.67, 21.92%( and the rate of the changing asset was )1.32 and 1.53( S.P. 
respectively. This is a proof of the investment efficiency of the available resources 
and production increase. While the profitability of chickpeas and vetch did not 
exceed 4%, and the rates of the changing asset were )1.21،1.26( S.P. respectively. 
Also, the results showed that the economic efficiency of all crops was greater than 
one. Grass peas had the highest economic efficiency )1.22(, which indicates the 
efficiency of farmers in the use of fixed and variable capital. and thus, the feasibility 
of cultivation legumes crops in Salamieh. This study concluded to expand grass pea 
cultivation, as long as marketing market is available, also, improved varieties for 
automated harvesting, and high-productivity, to improve the farmers income and 
productivity.
Key words: Economic evaluation, Legumes crops, Costs, Profitability.


